
توعية حول مرض السكري

بالقدمني .االهتمام

السكري ملريض اضطرابات تسبب أن ميكن اليت اجلسم أطراف أكثر مها القدمني األحيان. إن من وكثري
أخرى اضطرابات أي أو التشققات أو التسلخات أو بالوخر يشعر ال واملريض القدمني يف اإلحساس يقلّ

جتنب. ما خاص بشكل ما واالهتمام رعايتهما جيب أسوأهلذا ويف االلتهابات، أو اجلروح حلدوث اً
حدوث الطرف" الغرغرينا"األحوال بتر وجوب إىل تؤدي .اليت

القدمني بنظافة .العناية
أيضاً، األصابع بني الفراغات جتفيف مراعاة مع متاماً، وجتفيفهما فاتر مباء يومياً القدمني غسل الواجب من

فيم ملالحظة صغرية مبرآة االستعانة اللونمع يف تغير أو تشققات هناك كان إذا جروح،. ا وجود لوحظ إذا
الطبيب مراجعة فيحب اللون يف تغير هناك كان وإذا ماحل، مباء غسلها .فيجب

ال لكي اخلاص باملربد ذلك بعد تنعيمها مع بتاتاً، قلعها وعدم مستوي، خبط القدمني أظافر تقليم جيب
األصابع جتريح يف األظافر بشخص.تتسب االستعانة فيجب جيد، غري شكلها أو ثخينة األظافر كانت إذا

باالطراف املختص الطبيب إىل اللجوء أو لتقليمها مرهم. آخر بواسطة فركه فيجب جافاً اجللد كان إذا
مرطبLanolineالالنولني مرهم أو الزيت أو ،.

األحذية
استع حماولة اخلفجيب فهو) البابوج(مال ميكن، ما أكثر
احلذاء من األحذية. أفضل جتنب حذاء، أي شراء عند

تشوه أو القدمني على ضغطاً تشكل ال لكي الضيقة
داخلي. األصابع نعل استخدام فيمكن ضرورياً، كان إذا

مستمرة مبراجعات القيام مع .طيب،

أخرى .نصائح
على القدمني حايف السري بعدم قاسيةينصح أرض

حجارة( فيها أرض حلدوث) الشاطئ، جتنباً
القدمني يف .جروح

املشعات أو النار من بالقرب اجللوس عدم
.احلرارية

وضع وعدم الساقني، تقاطع بوضعية اجللوس عدم
الدموية الدورة حركة هذا كل يعيق حيث ضيقة، جوارب استخدام أو .أربطة



توعية حول مرض السكري

املتيبس للجلد لصاقات استخدام القدمعدم مسامري أو. أو متيبس جلد هناك كان إذا
باألطراف األخصائي الطبيب مراجعة فيجب قبل. مسامري احلذاء داخل فحص جيب

.ارتدائه
الطبيب سيقوم حيث سنوياً، مرتني أو مرة باألطراف األخصائي الطبيب مبراجعة ينصح

يس أن قبل خطر أي هناك كان إذا عما والكشف بالقدمني األمرباالهتمام .تفحل

مثل خطورة أي مالحظة عند الطبيب إعالم  :جيب
اجللدية املسامري داخل أو القدمني أظافر حتت قيح .وجود

اجللد لون سوداء(تغير أو زرقاء أو محراء تقرحات) لطخات ظهور .أو
فيهما اإلحساس اضطراب أو أمل أو القدمني يف بالربد ).ختدر(الشعور


